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افشاکننده امالک نجومی امروز در دادگاه

یاشار سلطانی محاکمه میشود

یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معمارینیوز که در پی افشاگری امالک
نجومی نامش بر سر زبانها افتاد ،روز یکشنبه  8مرداد در شعبه  15دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می گردد .به گزارش مستقل ،یاشار
سلطانی که سال  95مدتی را در زندان بهسر برد  5شاکی خواهد داشت .شرکت
سامسونگ ،اکبر ترکان ،مهدی چمران ،محمد باقر قالیباف و دادستان تهران
شاکیان پرونده یاشار سلطانی هستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

هیچکس نباید در میدانی که
آمریکا طراحیکرده بازی کند

صفحه 2

بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسالمی:

گزارش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب

بیانگر آزادی روحانی در چینش کابینه بود

اگر ربیعی با کارنامه ناموفق به دولت دوازدهم راه یابد

باید فاتحه شایستهساالری را خواند
ربیعی
در طی  4سال چهار مدیر
سیاسی را در شستا منصوب
کرد
وزیر کار دولت یازدهم
البیگری قهار بود تا وزیری کارآمد!

صفحه 2

سرمقاله

علی ربیعی؛
وزیر بیگارورزی و البیگری
جواد شقاقی-روزنامهنگار

علی ربیعی ،عنوان رســمی وزیــر کار کابینه یازدهم
را یدک میکشــد اما در واقع او را بایــد به عنوان وزیر
بیگارورزی و البیگری شــناخت .فردی که باید به فکر
حل مشکالت کارگران و رفع موانع اشتغال آنها باشد،
تنها کاری را که خوب بلد است انجام دهد ،روضهخوانی
و درآوردن اشــک کارگــران اســت؛ از یــک طرف در
سخنرانیهایش روضه کارگرزادگی خود و مصیبتهای
دوران طفولیتاش را میخواند ،و از طرفی دیگر ،شرایط
کار را آنقدر برای کارگران غیر قابل تحمل میکند که
خوب اشک از چشمانشان جاری شود .جز این ،نسبت و
ارتباطی با کارگران ندارد ،فقط اگر صحبتی از تشکلهای
صنفی و سندیکاها باشد ،جلوی آنها میایستد؛ هر چه
باشد ،او سابقه فعالیت در نهادهای امنیتی را دارد و خوب
میداند که این گونه تشکلها مایه دردسر هستند.
ربیعــی در برابر شــاق خــوردن کارگــران ،فقط
ابــراز تاســف میکنــد؛ در مقابل طرحهــای کارگری
غیرمنصفانــهای مثل طرح کارورزی واکنشــی نشــان
نمیدهد؛ از اشــغال بازار کار ایران توســط اتباع افغانی
و پاییــن آمدن ارزش کار کارگــران ،چیزی نمیگوید؛
از نبــود طرحهای بیمه و از کارافتادگی مناســب برای
کارگران ســخنی نمیگوید؛ از لــزوم طرحهای رفاهی
برای کارگران حرفی از او نمیشنویم؛ برای بهبود شرایط
بسیار تاسفبار محیطهای کاری ،تالشی از خود صورت
نمیدهد؛ از پتانسیلهای عظیم نهادهای تحت پوشش
وزارتخانه خود مثل شستا ،صندوقهای بازنشستگی و ...
برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال استفادهای نمیکند،
چــون یا از شــرایط بد اوضاع کســب و کار خوب خبر
دارد و یــا اینکه پولهای این نهادهــا را جایی پسانداز
میکند تا در روز مبادا به درد کشــور بخورند؛ در عوض،
علی ربیعی کارهای دیگری دارد که باید به آنها برســد؛
کار اصلــی این وزیر محترم ،البیگریســت؛ برای چه؟
فعال بر هیچکســی معلوم نیســت! با همه جریانها و
اشخاص تاثیرگذار رســمی و غیر رسمی دائما در حال
البیگری و بده و بستان است؛ از هر طیف سیاسیای که
باشند.
کاش اندکی از تعصب وزیر بهداشت را ربیعی داشت؛
با این همه درآمدهای کالنی که پزشــکان دارند ،باز هم
قاضیزاده هاشــمی به فکر رفاه و آســایش آنهاست و
تمام بودجه رفاهی کشــور را به سمت وزارتخانه تحت
امر خودش جذب میکند تا مبادا از درآمدهای سرشــار
پزشکان اندکی کم شود .اما علی ربیعی همچنان به این
دلخوش اســت که میزان افزایش ساالنه حداقل حقوق
کارگــران ،یکی دو درصد از میزان تــورم اعالمی باالتر
است.

علی ربیعی از جمله وزیران کابینه یازدهم است که در بین اردوگاههای سهگانه اصالحطلب ،اصولگرا و اعتدالی مخالفان و معترضان بیشماری دارد.
وزارت کار تعاون و رفاه از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت یازدهم اســت که در صورتیکه با نگاهی علمی مدیریت میشد امروز میتوانست به میزان قابل مالحظهای در حل
چالشهای اقتصادی دولت یازدهم موثر باشد .عدم انسجام در نگاه برنامهریزی این وزارتخانه راهبردی یکی از مشکالتی است که دولت فعلی را در پیچ و خمهای خاص گرفتار کرده است.
تیم نامتجانس مدیریتی ربیعی در وزارتخانه و بخشهای مختلف اقتصادی این وزارتخانه نتوانست در بهینهسازی توانمندی اقتصادی از فرصتهای 4ساله استفاده الزم را نماید.
خبر اول
عدم ثبات مدیریت در بنگاههای اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه نظیر شستا حاکی از عدم راهبرد استراتژیک مدیریتی است .طی 4سال در شستا تاکنون 4مدیر آمدهاند و رفتهاند!
با توجه به ظرفیت قابل مالحظه صندوق باز نشسگی و شستا اگر مدیریت اصولی بر این مجموعه های بزرگ حاکم بود ما میتوانستیم به میزان قابل مالحظه ای از مشکل اشتغال کشور را
حل کنیم .رقمی بالغ بر  60درصد از شرکتهای تحت پوشش شستا زیانده هستند که به این معناست ،نه تنها مدیریت کنونی مدیران تحت امر علی ربیعی برای دولت یازدهم «یار شاطر
نبوده است بلکه بار خاطر» بوده است .مشکالت مستمری بگیران تامین اجتماعی نه تنها نسبت به دولت سابق بهتر نشده است بلکه این کالف سردرگم ،کورتر نیز شده است .در زمینه
اشتغال روستاییان عمال هیچ گامی از سوی وزیر تعاون برداشته نشده است.فقدان برنامه اصولی وزارتخانه از عمدهترین چالشهاست که پیش روی اشتغال روستایی قرار دارد .الیحه اشتغال
روستایی هم که اخیرا تصویب شده شاید تنها فایدهاش بودجه یک و نیم میلیارد دالری است که باعث شده علی ربیعی پس از قهری بلندمدت به یمن این مقدار پول فراوان به اشتغال روستاییان روی خوش نشان بدهد.
ربیعی همچنین در مواجهه با انجمنهای صنفی رفتاری بهشدت سیاسی داشته است .نحوه برخورد منفی ایشان با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران گواهی براین مدعاست.
بههرحال جا دارد که روحانی برای ابقای وزرای کنونی خود در دولت آینده به کارنامه ایشــان توجه بیشــتری کند .هرچند که ربیعی بیش ازنیمی از عمر وزارتش را به البی با اصحاب قدرت از منتهیالیه تندروها تا
اصالحطلبان گذرانده است.
درواقع وی بیش از آنکه برای حل مشکالت جامعه کارگری نسخهای شفابخش بپیچد به البیگری پرداخته است .به زبان دیگر ،وی البی گری قهار بود تا وزیری کار آمد!

یادداشتهای امروز
صفحه 2

اصالحطلبان با روحانی
گفتوگو کنند

حافظ ناظری بعد از برگزار نشدن کنسرت قوچان:

درها روی کسی پلمپ شد که صدایش در خون مردم است

حافظ ناظری با بیان اینکه در را روی کسی که صدایش در خون مردم ایران جاری
است ،پلمب میکنند ،گفت :استاد شهرام ناظری کسی است که تمام موقعیتهای دنیا
را رها کرد و با همه سختیها در ایران ماند.
حافظ ناظری  -نوازنده و آهنگســاز  -پس از برگزار نشدن کنسرت خودش و شهرام
ناظری با عنوان «آواز پارســی ،افســانه و مهر» در سالن کارگران شهرستان قوچان ،در
سخنانی گفت :یک عذرخواهی بزرگ از شما مردم و یک عذرخواهی کوچک به خود ما
الزم است که از ساعت  ۱۵:۳۰در خیابان نشستهایم.
او ادامه داد :متاسفانه حال استاد شهرام ناظری بد شد ،به درمانگاه منتقل شد و زیر
سرم رفت .هنرمندان که هیچ ،اما این چه رفتاری است که با مردم میکنند؟! چه کسی
مسئول و جوابگو است؟ مردم باید بپرسند و جواب بخواهند.
من همه دنیا را گشتهام .هم با کمترین امکانات به اجرای موسیقی پرداختهام و هم در
بهترین سالنهای جهان کنسرت برگزار کردهام ،با نوازندههای آماتور ،بزرگان موسیقی جهان
و برندگان  ۵۰جایزه اسکار موسیقی کار کردهام ،اما تا امروز این مورد را در زندگی ندیده
بودم.

نیروی دریایی سپاه هشدار داد:

تکرار اقدام تحریکآمیز آمریکا
در خلیج فارس

روابط عمومــی ناوتیپ ذوالفقار منطق ه چهارم نیروی
دریایی ســپاه از تکرار اقدام تحریکآمیز و غیرحرفهای
آمریکاییها طی یک هفته گذشــته در خلیج فارس خبر
داد.
بــه گزارش ایســنا ،روابط عمومی ناوتیــپ ذوالفقار
منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه در اطالعیهای اعالم
کرد :با گذشت چند روز از اقدام تحریکآمیز یک رزمناو
آمریکایی در شــمال خلیج فارس که با شلیک دو گلوله
هوایی برابر شــناور گشــتی نیروی دریایی سپاه صورت
پذیرفت ،شــناورهای آمریکایی اینبار در منطق ه میانی
خلیج فارس اقدام مشابهی را مرتکب شدند.
این اطالعیه میافزاید:
در ساعت  4بعد از ظهر جمعه ( 6مرداد) ناو هواپیمابر

نیمیتــز و رزمناو همراهش در حالــی که تحت رصد و
رهگیری ناوچههای موشکانداز ناوتیپ ذوالفقار منطقه
چهارم نیروی دریایی ســپاه قرار داشــتند ،در محدوده
نفتی-گازی رسالت اقدام به پرواز بالگرد و نزدیک شدن
به شناورهای سپاه کردند.
در این اطالعیه با اشــاره به هوشمندی و هوشیاری
رزمندگان نیروی دریایی سپاه تصریح شده است:
آمریکاییها با حرکتی تحریکآمیز و غیرحرفهای ،با
اخطار به شــناورهای ناوتیپ ذوالفقار مبادرت به پرتاب
منور ورزیدند که رزمندگان اســام بدون اعتنا به رفتار
نامتعارف و غیرمعمول شــناورهای آمریکایی ،ماموریت
خود را در منطقه دنبال کردند که ناو هواپیمابر و رزمناو
همراه منطقه را ترک کردند .

محمد کیانوش راد
صفحه 3

تاکتیک تیمی و بازیکنان
اقتصادی دولت

عباس دهقان
صفحه 2

بانوي تدبير و اميد

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

اخبار مربوط به کابینه دوازدهم مایوسکننده است
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای
اســامی با مایوسکننده خواندن اخبار مربوط به کابینه
دوازدهم ،خواســتار معرفی وزرایی بــا رویکرد گفتمانی
مشخص شد و تاکید کرد نمیتوان از وزرای غیرگفتمانی
انتظــار معرفی مدیران اصالحطلب داشــت و همچنین
گفت که احتمال دارد این افــراد جذب جریان رقیب در
انتخابات  ۱۴۰۰شــوند .او با ابراز نگرانی نسبت به عدم
تحقق مطالبات مردم و حامیان روحانی در تشکیل کابینه
خاطرنشــان کرد :آنچه در تشکیل کابینه شاهد هستیم
و آنچه رخ میدهد تا حدودی نگرانکننده اســت .وقتی
کابینهای شــکل بگیرد که بهلحاظ گفتمانی انســجام
الزم را نداشــته باشد ،در مواجه با مشکالت و در مقاطع
بحرانی منسجم عمل نخواهد کرد .عضو شورای مرکزی
فراکسیون امید همچنین گفت :مشکل دیگر در معرفی
وزرایی که بهلحاظ گفتمانی موضع مشخص ندارند ،این

اســت که امکان دارد برخی از این وزرا از ســوی رقیب
جذب شده و خودشــان را از هماکنون برای دوران پس
از دولت و انتخابات  ۱۴۰۰مصون نگه دارند .میرزایی در
پایان همچنین درباره شــایعات درخصوص عدم حضور
زنان در کابینه دوازدهم گفت :به نظر میرسد اگر حضور
زنان در جایگاه مناسب استفاده شود که به کارآمدی بیشتر
مدیریت در کشــور منجر شــده و شایستگی و مدیریت
زنان را به اثبات برســاند ،در بلندمدت کمک میکند که
در آینده حضور زنان بیشتر باشد اما اگر نگاهمان این باشد
که هرطور شــده از یک مدیر زن استفاده کنیم و از این
فرد در جایی استفاده کنیم که نتواند عملکرد خود را نشان
دهد ،در نگرش جامعه نسبت به مدیریت زنان آسیب وارد
میکند .قطعا زنان توانمند بسیاری که بتوانند در سطوح
مختلف مدیریت کالن کشــور را برعهده بگیرند ،وجود
دارند.

زهره آشتیانی
همین صفحه

علی ربیعی؛
وزیر بیگارورزی و البیگری

جواد شقاقی

